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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวน 2) ศึกษาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3) พัฒนา
ปรับปรุงและเสริมสร้างข้อเสนอแนะปัจจัยที่น าไปสู่ประสิทธิภาพ ว่าส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงจ านวน 480 คน ผลการวิจัยพบว่ากองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องมีการพัฒนา 
ปรับปรุง เสริมสร้างเป็นสิ่งส าคัญในภาระกิจหลักอยู่เสมอ เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม 
ผลแสดงการประเมินค่าความน่าเช่ือถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นรวม เท่ากับ 0.979 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา เชิงอนุมาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษา
พบว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จากผลของค่า
การวิเคราะห์ทางสถิติสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล  ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ได้ 83.70% 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, การบรหิารจัดการ, ต ารวจนครบาล, กลยุทธ,์ การป้องกันปราบปราม, สืบสวนสอบสวน 
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Abstract 
This research article aimed to 1 )  study the management efficiency levels of the crime 

prevention and investigation 2 ) study the factors affecting the management efficiency 3 )to develop 
certain constructive recommendations and improvement on the factors leading to management 
efficiency The research examined how dimensions were affecting mission management efficiency.  

The research employed quantitative research methodology and acquired data from the 
samples the total amount of 480 samples. The results found that The Metropolitan police must always 
pay attention to the development and improvement of the organization's primary mission. 

Data collecting tools of this research were the questionnaire forms of 0.974 Cronbach’s Alpha 
coefficient reliability test. Statistical Analysis techniques included descriptive and inferential types and 
structural equation modeling. Results of the study found affect the management efficiency of the 
Metropolitan Police, with the statistical significance 83.70% 

 

Keyword: Efficiency, Management, Metropolitan Police, Strategy, Crime prevention, Investigation 
 

บทน า  

ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นหน้าที่หลักของกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมาย การป้องกันปราบปรามผู้ที่กระท าความผิดการสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้ที่ได้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายนั้น หากเจ้าหน้าที่ต ารวจมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวนย่อมท าให้สังคมสงบสุข โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมือง
หลวงที่เปิดรับการท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกย่อมมีของปัญหาทางสังคม แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามไม่เพียงพอย่อมส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ปัญหาของอาชญากรรมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งอาจเกิดขึ้นในอนาคตส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอัน
ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลงานด้านการท่องเที่ยวรอบปี 2561 
ว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวน 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาท (กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์, 2562) 

จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตของการปฏิบัติหน้าที่หลักดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในปัญหาของการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการต ารวจนครบาลตามพันธกิจด้านการ
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนประกอบด้วย 1.ปัญหาด้านกลยุทธ์ของนโยบายการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี 2.ปัญหาด้านโครงสร้างองค์การประกอบด้วยโครงสร้างด้านงบประมาณ การกระจายอ านาจด้านงบประมาณ 
การพัฒนาระบบของเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยี 3.ปัญหาการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้น า การขจัดปัญหาและ
อุปสรรคด้านต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วน ที่มีผลต่อการบริหารจัดการ 4.ปัญหาด้านค่านิยม
ร่วมเกี่ยวกับความสามัคคี ระบบทีม ขวัญก าลังใจและกระบวนการช่วยเหลือด้านต่างๆ 5.ปัญหาด้านรูปแบบของการรวม
ฐานข้อมูล ระบบการร้องทุกข์ทางเทคโนโลยี และความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 6.ปัญหาด้านจ านวนบุคลากรหรือก าลัง
พล การได้มาหรือที่มีอยู่ของก าลังพลในด้านองค์ความรู้ การศึกษาและการติดตามประมวลผลหรือการวิจัย  7.ปัญหาด้าน
ทักษะ ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของนักท่องเที่ยวหรือต่างประเทศ 
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ความสามารถด้านการใช้ระบบเทคโนโลยี และการฝึกอบรมบุคคลากรเพื่อให้เกิดเป็นทักษะวิชาชีพด้านการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนและอาจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแก่กองบัญชาการอื่นๆ 

รวมปัญหาดังกล่าวยิ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาลใน
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน สังคม และความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากความ
สลับซับซ้อนของปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน ในเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ก าหนดไว้ 
(กองบัญชาการต ารวจนครบาล, 2552)  

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเช่ือมั่น  ศรัทธาและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 
 พันธกิจ 1. ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อ านวยความ
ยุติธรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 3. ปฏิรูประบบงานต ารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ สังคม และประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข 
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวน
ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล  

2. เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการ
สืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล  

3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างข้อเสนอแนะปัจจัยที่น าไปสู่ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
Feinberg (2006) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพเป็นการผสมผสานกันระหว่างปัจจัยน าเข้าทั้งหลาย เช่น เงินทุน 

แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอื่นๆ เพื่อท าให้ได้สิ่งที่ต้องการหรือผลผลิตออกมา โดยใช้ปัจจัยน าเข้าน้อยที่สุด รวมถึง 
(Drucker, 2002) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพคือการกระท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (Doing things Right) 
ประสิทธิภาพมี 2 อย่าง คือ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost efficiency) กับ ประสิทธิภาพด้านเวลา (Time efficiency) 
ซึ่งเป็นภาพรวมของประสิทธิภาพในการท างาน 

Petersen & Plowman (1953) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพไว้ว่าเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต และ
คุณภาพของผลผลิตหรือการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยที่การด าเนินงานที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพ
สูงสุด คือการท างานที่สามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการเหมาะสม และใช้ต้นทุนน้อยที่สุด 
เพื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ ในทางเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาจาก 5 ประการคือการ
ด าเนินการ ต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ และวิธีการในการผลิต 

Millet (1954) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงผลการปฏิบัติงานท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจและ
ได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยที่ความพึงพอใจนั้น หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน 
โดยพิจารณาจาก การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely 
Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และการ
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ให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression) ในมุมมองของ (สายพิณ ปั้นทอง, 2561) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของสมาชิกใน
องค์การต่อวิธีการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากท่ีสุด  

แนวคิดทฤษฎี 7’s ของ ทอม ปีเตอร์ส (Tom Peter) และโรเบิร์ต วอเทอร์แมน (Robert Waterman) ที่ปรึกษา
บริษัท แมคคินซีย์ McKinsey (กรรณิการ์ สิทธิชัย และสันติธร ภูริภักดี, 2561, Higgins, J. M, & Vincze J. W.,1993) 1. กลยุทธ์ 
(Strategy) เป็นชุดของการปฏิบัติการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันที่ยั่งยืน  2. โครงสร้าง 
(Structure) เป็นแผนภูมิขององค์การพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ว่าใครต้องรายงานขึ้นตรงกับใคร 
รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าสายงานต่างๆ มีการจัดแบ่งและรวมกันอย่างไร 3. ระบบ (System) เป็นกระบวนการและทิศทางการไหล
ของงาน ที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานประจ าวันขององค์การด าเนินไปอย่างไร ประกอบด้วย ระบบข้อมูล ระบบการจัด
งบประมาณเงินทุน ระบบการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ และระบบการวัดผลการด าเนินงาน 4. ค่านิยมร่วม (Stare values) 
เป็นค่านิยมที่คนส่วนมากในองค์การยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ปกติจะเขียนเป็นข้อความแสดงถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
บริษัทยึดถือร่วมกัน ข้อความที่เขียนมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมถึงทุกคนทั่วทั้งองค์การ และเป็นหลักยึดถือได้
ตลอดไป 5. รูปแบบการบริหาร (Style) เป็นสิ่งที่ผู้บริหารถือเป็นสิ่งส าคัญ ที่แสดงออกมาในรูปของการใช้เวลา การให้ความ
สนใจและพฤติกรรมการบริหารงานที่เป็นแบบขององค์การโดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าฝ่ายผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารงาน
อย่างไร ซึ่งมีความส าคัญมากกว่าสิ่งที่ผู้บริหารพูด 6. พนักงาน (Staff) เป็นสมาชิกทั้งหมดในองค์การ อันประกอบด้วยก าลังพล
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในองค์การ 7. ทักษะฝีมือ (Skills) เป็นความรู้ความสามารถที่เป็นจุดเด่นที่องค์การมี ที่จะสามารถด าเนินงาน
กลยุทธ์เพื่อให้ประสบผลส าเร็จ 

ปัจจัยตัวแปร S3 ตัวแรก หมายถึง “Strategy, Structure และ Systems” เปรียบได้กับส่วนที่เรียกว่า “ฮาร์ดแวร์” 
(Hardware) ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ ส่วนปัจจัยตัวแปรที่เหลือ S อีก 4 ตัว เป็น “Style, Staff, Skills 
และ Shared values” ส่วนที่เป็น “ซอฟต์แวร์” (Software) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนต้องประกอบร่วมกัน จึงท าให้การด าเนินตามแผนกล
ยุทธ์ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับ (อนุพงษ์ อินฟ้าแสง, 2560) กล่าวว่า กระบวนการในการท างานโครงสร้างใหม่ขององค์การ 
การวางแผนในการด าเนินการรวมถึงการวิเคราะห์ในการพัฒนาติดตามโดยใช้เทคโนโลยี แนวคิดทฤษฎี POSDCoRB ของลูเธอร์ 
กูลิค และลินดัล เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick, 1937 อ้างถึงใน ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2551: 111-
113) ทฤษฎีองค์การประสิทธิภาพ Organization Theory เป็นกระบวนการบริหารเพื่อความส าเร็จ เพื่อใช้ในการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ได้เสนอแนวคิดภาระหน้าที่ที่ส าคัญของนักบริหารมีกระบวนการบริหาร 7 ขั้นตอนประกอบด้วย  
1. Planning การวางแผน 2. Organizing การจัดองค์การ 3. Staffing การจัดคนเข้าท างานหรือการบริหารงานบุคคล  
4. Directing การอ านวยการ 5. Coordinating การประสานงาน 6. Reporting การรายงาน และ 7. Budgeting การจัดท า
งบประมาณ ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎี 7’s ซึ่งเป็นแนวคิดหลัก 
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กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) จากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากก าลังพลของสถานีต ารวจนครบาลที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของกองบัญชาการต ารวจนครบาลจาก 88 สถานีต ารวจ
เหลือ 9 สถานีต ารวจประกอบด้วย1.สถานีต ารวจนครบาลมักกะสัน 2.สถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ 3.สถานีต ารวจนครบาล
ประชาส าราญ 4.สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข 5.สถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 6.สถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย1 7.สถานี
ต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 8.สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล 9.สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล ในการแจกแบบสอบถามของ
สายงานด้านป้องกันปราบปรามและสายงานด้านสืบสวนสอบสวนโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงในรูปแบบการบริหารจัดการของ

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

1. มิติการบริหารจัดการดา้นกลยุทธ์ 
- กลยุทธ์ด้านนโยบายที่สนับสนุนเพื่อพัฒนากองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล 
- กลยุทธ์ด้านคุณภาพและความก้าวหน้าของวัสดุอุปกรณ์ 
- กลยุทธ์ด้านการสรรหาก าลังพลที่เชี่ยวชาญด้าน ปป.และ สส. 

2. มิติการบริหารจัดการดา้นโครงสร้าง 
- โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอสอดคล้องทันเวลา 
-โครงสร้างด้ านการพัฒนาใช้ ระบบ เทคโนโลยีที่ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 
-โครงสร้างการกระจายอ านาจด้านงบประมาณ 

3. มิติการบริหารจัดการระบบดา้นภาวะผู้น า 
- ระบบการสรรหาผู้น าในยุค 4.0 ของผู้น าในทุกระดับชั้น 
- ระบบแนวทางการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลโดยมีกฎหมายรองรับ 
- ระบบในการมีส่วนร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

 
 

4. มิติการบริหารจัดการดา้นค่านิยมรว่ม 
- ค่านิยมด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสามัคคี มี
จิตส านึกในหน้าที่สูงและท างานเป็นทีม 
- ค่านิยมด้านการมีขวัญก าลังใจที่ดี  มี คุณภาพในการ
ด ารงชีวิตในองค์กรอย่างมีความสุข 
- ค่านิยมด้านการช่วยเหลือก าลังพลในการถูกด าเนินคดี  
  สารสนเทศโดยมีกฎหมายรองรับ 

6. มิติการบริหารจัดการดา้นบุคลากร 
- การคัดเลือกกำลังพลที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ 
- การสนับสนุนการศึกษาและการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
- การติดตามประมวลผล ทำการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ 

7. มิติการบริหารจัดการดา้นทักษะ 
- ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศในระดับสากล 
- ด้านระดับความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล 
- ด้านการพัฒนาการฝึกอบรมก าลังพลโดยมีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

5. มิตดิ้านรูปแบบการบริหารจัดการ  
- รูปแบบการรวมฐานข้อมูล ศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคลกลุ่ ม
บุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกด้าน 
- รูปแบบการบริการร้องทุกข์และป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนผ่านระบบเทคโนโลยี 
- รูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนทาง
เทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับ 

 
 ประสิทธภิาพการบริหารจดัการของกองบัญชาการต ารวจ

นครบาล 
1.มีนโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบภาวะ
ผู้น า เทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย  มี
งบประมาณ ส าหรับภารกิจหลักเพื่อใช้ในกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล 
2. มีระบบภาวะผู้น า ค่านิยมร่วม ขวัญก าลังใจ ปริมาณ
ก าลังพลต่อการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน 
3. มีก าลังพลที่มีองค์ความรู้ ความสามารถของก าลังพล การ
มีวิชาชีพและมืออาชีพของก าลังพล 
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล ประเด็นการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาลมีปัจจัย
อย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรม Analysis of Moment 
Structures: AMOS ในการประมวลผลโดยใช้วิธเีชิงนิรนัย (Deductive) ในการน าเอาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่ได้มีผู้ศึกษามาแล้ว
ในอดีตเพื่อน ามาพัฒนาตัวแบบและทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด เพื่อพิสูจน์ตัวแปรเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation) และ
หาผลสรุปตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ทั้ง 7 ด้าน 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร หมายถึง สถานีต ารวจที่สังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล การได้มาของขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตัวแปร
หลัก 7 ตัวแปร ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร รวมเป็น 8 ตัวแปร ตัวแปรย่อยของตัวแปรตามตัวแปรรวม 3 ตัวแปร รวมตัวแปรย่อย
ทั้งหมด 24 ตัวแปร ดังนั้นจ านวน 20 เท่าของตัวแปร ตามหลักของ Schumacher, R. E. & Lomax, R. G., 2010) จะเท่ากับ 
24 x 20 = 480 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้สังกัดของกองบัญชาการต ารวจนครบาล  
 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามและด้านสืบสวนสอบสวนของสถานีต ารวจ
นครบาลโดยแบ่งเป็น 2 ด้าน 3 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการแจกแบบสอบถาม 

 ด้านที่ 1 ด้านป้องกันปราบปราม ได้แก ่กลุ่มที่ 1 รองผู้ก ากับการ กลุ่มที่ 2 สารวัตร กลุ่มที่ 3 รองสารวัตรผู้บังคับหมู่
หรือระดับปฏิบัติการรวมจ านวน 240 คน ด้านที่ 2 ด้านสืบสวนสอบสวน ได้แก่กลุ่มที่ 1 รองผู้ก ากับการ กลุ่มที่ 2 สารวัตร 
กลุ่มที่ 3 รองสารวัตร ผู้บังคับหมู่หรือระดับปฏิบัติการรวมจ านวน 240 คน 

 การแจกแบบสอบถามโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกลุ่มสถานีต ารวจที่ได้คะแนนสูงสุดที่ชนะเลิศจากการแข่งขันตามโครงการ
พัฒนาสถานีต ารวจโรงพักเพื่อประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ใน
ระดับกองบังคับการ1-9 โดยกองบังคับการละ 1 สถานีต ารวจๆ ละ 40 ชุดรวมจ านวน 360 ชุดและหน่วยงานสนับสนุนของ    
ทั้ง 2 ด้านจ านวน 120 ชุด รวมจ านวนทั้งหมด 480 ชุดแบบสอบถาม 
  

ผลการวิจัย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการต ารวจ
นครบาล มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของก าลังพลต่อประสิทธิภาพการบรหิารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวน

สอบสวนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ( x ) 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(SD) 
ค่าระดับ

ความหมาย 

1. ด้านการบริหารจดัการกลยุทธ์ 3.23 0.90 เห็นด้วยปานกลาง 
2. การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง  3.79 0.85 เห็นด้วยมาก 
3. การบริหารจัดการด้านระบบภาวะผู้น า  3.84 0.89 เห็นด้วยมาก 

4. การบริหารจัดการด้านค่านยิมรว่ม 4.00 0.89 เห็นด้วยมาก 
5. การบริหารจัดการด้านรปูแบบการบริหาร  3.92 0.83 เห็นด้วยมาก 

6. การบริหารจัดการด้านบุคลากร  3.93 0.83 เห็นด้วยมาก 
7. การบริหารจัดการด้านทักษะ 3.89 0.93 เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.92 เห็นด้วยมาก 



  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University   121 

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี 
Vol 15 NO 2 May - August 2021 

ข้อมูลตามตารางที่ 1 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยมัชฉิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงให้เห็นว่า
จากปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาลทั้ง 7 ปัจจัย อยู่ใน
ระดับมากประกอบด้วย การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านรูปแบบ
การบริหาร การบริหารจัดการด้านทักษะ การบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้น า และการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง มี
เพียงด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งโดยรวมของแต่ละปัจจัยนั้นอยู่ในระดับ
มาก และปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย 
 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการต ารวจนครบาลจากการพิจารณาเป็นรายด้านจากตัวแปรสังเกตได้ ในแต่ละตัวแปรโดยวิเคราะห์ หาค่า
อิทธิพลจากตัวแปรแฝงภายในพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ด้านที่มี
ความส าคัญมากท่ีสุดคือ ด้านระบบ ค่านิยมร่วม และก าลังพลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน (β=0.952) 
ด้านองค์ความรู้ความสามารถและการเป็นมืออาชีพของก าลังพล (β=0.951) นโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ 
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ ภาวะผู้น าส าหรับภารกิจหน้าที่หลัก (β=0.944) โดยแต่ละ
ด้านสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการด้านบุคลากรได้ 90.60%, 90.40% และ 89.10% ตามล าดับ 
 จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ในแต่ละองค์ประกอบต่างมีความ
เที่ยงตรง เนื่องจากค่าน ้าหนักปัจจัย มีค่าตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไป 
 

 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 2 ได้ผลดังนี ้
 

ตารางที่ 2 ตัวแปรแฝง ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่า t และ ค่า R2  

ตัวแปรแฝง 
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 

T 
b SE 

การบริหารจัดการด้านกลยุทธ ์(x1) -0.686 .354 -2.581** 

การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง (x2) 0.949 .378 2.990** 

การบริหารจัดการระบบดา้นภาวะผู้น า (x3) 0.403 .751 0.570 

การบริหารจัดการด้านค่านยิมร่วม (x4) 1.240 .854 1.402 
การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร (x5) -2.577 2.106 -1.317 
การบริหารจัดการด้านบุคลาการ (x6) 0.727 .762 1.036 
การบริหารจัดการด้านทกัษะ (x7) 0.868 .481 2.141** 

R2 0.837 
 

 สมมติฐานที่ 1 ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ด้านกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=-0.686, t=-2.581, p-value >.05) 
 สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบญัชาการต ารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.949, t=2.990, p-value <.05)  
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 สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ด้านระบบภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.403, t=0.570, p-value >.05) 
 สมมติฐานท่ี 4 ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ด้านค่านิยมร่วมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=1.240, t=1.402, p-value >.05) 
 สมมติฐานที่ 5 ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ด้านรูปแบบการมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=-2.577, t=-1.317, p-value >.05) 
 สมมติฐานที่ 6 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสทิธิภาพการบรหิารจดัการของ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.727, t=1.036, p-value >.05) 
 สมมติฐานที่ 7 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ด้านทักษะของบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.868, t=2.141, p-value <.05) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05  

สรุปได้ว่า โมเดลประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 
อันเนื่องมาจากโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสถิติที่ใช้ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลใน
ภาพรวมประกอบด้วยหลายค่า จากเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลโดยใช้วิธีเชิงนิรนัย (Deductive) อธิยายค่าทางสถิติดังนี้ 
จากการทดสอบค่าไคสแสวร์ (Chi-square) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p>0.05) ค่าดัชนีทุกค่า ได้แก่ GFI, NFI, IFI, 
CFI, NNFI ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป (ค่าดัชนี GFI, NFI, IFI, CFI, NNFI เป็นดัชนีบ่งบอกความกลมกลืน (Fit 
Index) ของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่ก าหนดขึ้นซึ่งมีค่าอยู่ระหว่า 0 ถึง 1 แต่ค่าที่สูงกว่า 0.95 ถือว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์) (Schumacker & Lomax, 2010, p.76) ส่วนค่าดัชนีที่ก าหนดไว้ในระดับน้อยกว่า 0.05 
พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA มีค่าผ่านเกณฑ์เช่นกัน นอกจากนี้ ดัชนี CMIN/DF มีค่าน้อยกว่า 2 ตามที่ก าหนด รวมถึงใน
แต่ละองค์ประกอบของโมเดลมีความเที่ยงตรง โดยใช้เกณฑ์ค่าน ้าหนักของปัจจัย (Factor loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไป 
(ค่าสมบูรณ์) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 27-30) ตลอดจนตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการพยากรณ์
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล และเป็นท่ียอมรับได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ
ก าลังสอง (R2) เท่ากับ 0.837 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.70 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (Saris & Strenkhorst, 1984, 
p.282) โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาลได้ 83.70% 
 

สรุปและอภิปรายผล 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผลการทดสอบพบว่า 
1. ด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

กองบัญชาการต ารวจนครบาลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชรินทร์ 
บัวเผื่อนหอม, 2545) ได้ศึกษาถึงปัญหาการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่สายตรวจ พบว่า
อุปสรรคมีดังนี้ ด้านก าลังพล งบประมาณยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนและด้านนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจยังต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ด้านระบบด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจ
นครบาล มีสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศักรินทร์ วิชาธรรม, 2552) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สืบสวนสอบสวนปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจกองบังคับการต ารวจนครบาล7 พบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ได้แก่ ด้านอัตราก าลังพล ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสอดคล้องกับ 
(ศราวุธ จิตต์ระเบียบ, 2551) ได้ศึกษาถึงการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการบริหารงานสถานีต ารวจนครบาล
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พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน 4 ล าดับแรกคือ ประชาชนมีส่วนร่วมกับต าร วจในการประชุม 
ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมกับต ารวจในการด าเนินงานกิจกรรม  โครงการต่างๆ
ประชาชนมีส่วนร่วมกับต ารวจในการริเริ่มกิจกรรม และมีส่วนร่วมกับต ารวจในการแก้ไขปัญหาในชุมชน  

3. ด้านค่านิยมร่วม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2552) ได้ศึกษาถึง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจนครบาล 
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ความสามารถ ภาวะผู้น า ค่าตอบแทน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจนครบาล  

4. ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (โชคชัย สุทธิฤทธิ์, 2549) ได้ศึกษาถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจนครบาลนิมิตใหม่ พบว่าอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้  ด้านบุคลากรมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  

5. ด้านทักษะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาล มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชิตสันต์ ผลประสิทธิ์, 2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน พบว่า
ขวัญก าลังใจ โอกาศก้าวหน้า ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์ต่อหน้าที่สืบสวนโดยให้ค าแนะน าว่าควรมีการฝึกฝนอบรมทุกระดับช้ัน
อย่างทั่วถึงทุกด้านสม ่าเสมอ  

สรุปผลจากการทดสอบสมติฐานโดยรวมในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน พบว่าปัจจัยที่ต้องพัฒนา 
ปรับปรุง เสริมสร้างที่เป็นก าลังส าคัญในภารกิจหลักประกอบด้วย การมีนโยบายที่ตรงกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง วัสดุอุปกรณ์
ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบภาวะผู้น า เทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย มีโครงสร้างด้านงบประมาณที่รวดเร็ว มี
ค่านิยมร่วมด้านขวัญก าลังใจ มีปริมาณก าลังพลที่เพียงพอต่อภารกิจหลักและมีความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพขององค์ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อความเป็นมืออาชีพด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการต ารวจนครบาลทั้งสิ้น เพราะสังคมประเทศไทยมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงแบบผสมผสานกับสังคมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ตลอดเวลา กองบัญชาการต ารวจนครบาลจึงต้องมีกลยุทธ์ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ภาครัฐควรสนับสนุนให้กองบัญชาการต ารวจนครบาลมีนโยบายที่ได้รับการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นด้าน

นโยบายของระดับล่าง อดีตก าลังพลที่เป็นผู้เช่ียวชาญในการเสนอกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ที่เป็นปัจจุบันและ
อนาคต การให้มีวิชาชีพ การสรรหาก าลังพล เพื่อการเสริมสร้าง พัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล  

2. ภาครัฐควรสนับสนุนให้กองบัญชาการต ารวจนครบาลมีกลยุทธ์ด้านความก้าวหน้าและคุณภาพของวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
1. ควรเปิดรับการแสดงความคิดเห็นจากก าลังพลระดับปฏิบัติการ อดีตก าลังพลหรือผู้เช่ียวชาญด้านการป้องกัน

ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน เพื่อเป็นการเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ  ทั้งปัจจุบันและกลยุทธ์ในอนาคตเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

2. ควรส่งเสริมให้ก าลังพลระดบัปฏิบตัิการ อดีตก าลังพล หรือผู้เช่ียวชาญด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวน ในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นการเพิ่มกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวน ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการต ารวจนครบาลในครั้งต่อไป เพื่อเป็นเข้าถึง

ข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายควรศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านผู้บริหารระดับสูงของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวนในระดับผู้น าซึ่งเป็นหน้าที่หลัก

ของต ารวจท่ัวประเทศมีผลโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ 
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